Nové bydlení
s designérem

» Představujeme

65

Zatímco roli stavebního
projektanta nikdo nezpochybňuje,
význam bytového designéra není
mnohdy doceněn. A přitom právě
interiérový designér může ovlivnit,
jak se budeme v novém domově
cítit a jak se v něm bude bydlet.

Text: Věra Tomíčková, Foto: totostudio
Barevnou atmosféru studentského pokoje
určuje kombinace lesklé bílé a červené. Černé
plochy dekorativní samolepky slouží jako tabule,
na kterou lze psát křídou.

nout do dispozičního uspořádání a rozvodů instalací.“ Samozřejmě je ale také možné oslovit
designéra těsně před dokončením interiéru
a v rámci klientských změn (často u developerské
výstavby) nebo drobných stavebních prací interiér
upravit. Zatímco stavební projektant mnohdy řeší
pouze technickou stránku stavby, bytový designér
myslí již od začátku na její funkčnost a správné
užívání.
Základem spolupráce je komunikace. Designér
musí vyslechnout požadavky zákazníka a snažit se
maximálně vyhovět jeho představám. Na druhou
stranu poradí, pokud jsou požadavky nevhodné,
navrhne optimální řešení a argumenty o něm přesvědčí zákazníka. Interiér se rodí postupně od prvních skic, návrhů dispozičního řešení až po vyhotovení finálních 3D vizualizací.

Interiérový návrhář může oživit váš domov spoustou kreativních řešení. Nízká dělící příčka přirozeně odděluje obývací pokoj a jídelní část.

Stále více lidí dbá na kulturu svého bydlení
a interiér svého domova chce zařídit vkusně
a nápaditě. Pro někoho je to zábava, ale někteří
nevědí, jak se na trhu s bytovými doplňky orientovat a jak sladit jednotlivé styly a materiály.
Výsledek pak nemusí odpovídat vysněným představám. S pomocí bytového designéra se vyvaru-

jete zbytečných chyb i výdajů. Výsledkem bude
promyšlený a vkusně sladěný interiér s řadou
důmyslných detailů.

Co umí bytový designér?
Bytový designér je odborník, který se orientuje
na poli interiérového vybavení. Má přehled

o používaných materiálech, ovládá nauku o sladění barev, má cit pro kombinaci stylů. Při navrhování interiéru ctí zásady ergonomie, tedy pravidel
pro rozmístění pracovních a úložných prostor.
Bytový designér sleduje trendy a vyzná se
v nabídce tuzemských i zahraničních výrobců.
Každý bytový designér by se měl řídit jednodu-

Moderní interiér sjednocují mnohé společné prvky a řada vtipných a originálních detailů – například
květináč s popínavými rostlinami tvořící živou zástěnu v kuchyni.
chým, avšak důležitým heslem: bydlení na míru
se netvoří jen na míru prostoru, ale především
na míru zákazníkovi.

Oslovte svého designéra
Při hledání vhodného bytového designéra pro
svůj dům či byt důkladně projděte jeho návrhy

a realizace, zajímejte se o reference. Jedná se
o uměleckou profesi a osobní styl designéra vás
musí oslovit.
„Nejlepší čas, kdy nás může zákazník oslovit, je
ještě v rámci projektování výstavby nebo v jejím
počátku“, vysvětluje Petr Tomíček z firmy totostudio. „V této době totiž ještě máme možnost zasáh-

Kolik zaplatíte za služby interiérového
designéra?
Služby bytového designéra jsou závislé na rozsahu poskytovaných služeb. Zákazník si může
smluvit konzultace, které se účtují částkou přibližně 500 Kč/hod. V rámci konzultace je možné si
nechat poradit s dispozičním řešením nebo
základní barevnou kompozicí. Někteří designéři
také nabízejí možnost setkat se přímo
ve specializovaném obchodě.
Nejčastěji je forma spolupráce řešena kompletním zpracováním zadaného interiéru formou 3D
vizualizace. Ceny jsou zde účtovány dle náročnosti
a částky se pohybují od 4 000 Kč za místnost.
Renomovaní architekti zvučných jmen platbu většinou určují jako procentuální část z ceny bytu/
domu.

www.totostudio.cz

